
Bijeenkomst jury -  5 Maart 2015



Agenda 5 Maart
1. Welkom door Alex van Groningen & Melle Eijckelhoff

2. Was is een innovatieve accountant? 

3. Accountancy Awards: proces, criteria, scores en deadlines

4. Financial Systems, prijsuitreiking, pitches en content

5. AccountantWeek

6. Vragen en Borrel



Accountancy Awards 2015



Het doel: stimuleren innovatie
● Het doel van de Accountancy Awards is om innovatieve kantoren in de spotlights te 

zetten en erkenning te geven aan het werk dat ze doen. 

● Het doel van de Accountancy Awards is niet om wetenschappelijk te bewijzen wie 
het beste kantoor is. 

● Het juryproces is gebaseerd op de individuele inzichten van de jury. Hierbij maken 
juryleden gebruik van hun expertise, kennis en ideeën. 

● Uiteindelijk tellen de individuele meningen van de jury.



Jury proces

1. Accountantskantoren, klanten of leveranciers melden een succesvol kantoor aan 
voor de Nationale Accountancy Awards.

2. De jury beoordeelt de aangeleverde informatie, Graydon rapporten en interviews. De 
beste kantoren gaan door naar ronde 3. 

3. De jury beoordeelt 1 minuut pitches. Genomineerden krijgen elk 1 minuut de tijd om 
hun verhaal te vertellen waarbij (slechts) een powerpoint sheet getoond mag 
worden. Hierna stelt de jury gedurende 5 minuten vragen. 



Deadlines
12 maart: Aanleveren informatie door kantoren

15 april: Laatste interviews op Accountantweek.nl

16 april: Beste kantoren op Accountantweek.nl (max 50) 

7 mei: Jury stemt online (informatie, interviews & Graydon) 

21 mei: Jury beoordeelt live one-minute pitches 

21 mei: Winnaar bekend en uitreiking awards 



Financial System Beurs
Prijsuitreiking Awards



Financial Systems Beurs
Belangrijk om te weten

● 21 mei 2015 NBC Congrescentrum in Nieuwegein
● 1000 financieel managers en 500 accountants
● Gratis aanmelden voor accountants via: financial-systems.nl/accountant
● De beste kantoren geven one-minute pitches 

Sprekers. o.a.
● John Sloof (KVK) en Jacques Urlus (NBA) over de SBR Deponeringsplicht 
● Gerard Bottemanne presenteert de nieuwe gids boekhoudsoftware 2015
● Suzanne Reijn over het verschil maken als accountantskantoor
● Han Mesters (ABN AMRO) over de accountantsmarkt 
● AFAS, Visionplanner, Raposa, Nmbrs, Solipsis, Elvy, MUIS, LucaNet, Refine-IT, Exact, 

AxiomEPM, Caseware, Twinfield, UNIT4, Visma, Microsoft, Speedbooks e.a.



Financial Systems Beurs



AccountantWeek
blad, site & community

Redactie: Rick de Ruiter & Jan Bletz



AccountantWeek.nl

4 x p/j oplage 25000 3 x per week nieuwsbrief

Leden AccountantWeek 
● 2000 vanaf december 2014 
● 3000 eind maart 2015 
● 10000 eind 2015 (verwachting)  

Unieke bezoekers AccountantWeek.nl  
● 4.000 in januari
● 8.000 in februari
● 14.000 in maart 

Good to know
● bouncerate met 55% 
● sessieduur 2min32 
● openrate nieuwsbrief: 50%

Blad Website

http://accountantweek.nl/
http://accountantweek.nl/
http://accountantweek.nl/



